
 

 

REGULAMIN 

STOSOWANIA FAKTUR ELETRONICZNYCH DLA USŁUG ZWIĄZANYCH Z 

SERWISEM TRANSFER TVN MEDIA 

§ 1. Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 

a) TVN – oznacza spółkę TVN MEDIA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 

Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374849, NIP: 

5272644004, REGON:142726072; 

b) Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a 

także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca adres poczty 

elektronicznej (e-mail), zarejestrowana oraz korzystająca z usług związanych z Serwisem 

świadczonych na podstawie Umowy zawartej z TVN, zgodnie z którą TVN jest zobowiązany 

do wystawiania (oraz udostępnienia) faktur za zrealizowane usługi; 

c) Serwis – serwis internetowy należący do TVN, dostępny pod adresem domenowym 

https://transfer.tvnmedia.pl, poprzez który TVN świadczy usługi za pośrednictwem platformy 

on-line z zakresu przechowywania, przetwarzania, przekazywania oraz zarządzania 

materiałów reklamowych w postaci cyfrowej; 

d) Ustawa – ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); 

e) E-faktura – faktura, faktura korygująca wystawiona w formacie elektronicznym, o którym 

mowa w art. 2 pkt 32) oraz art. 106n Ustawy przesyłana Użytkownikowi przez TVN drogą 

elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail; 

f) Umowa – umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy TVN a Użytkownikiem; 

g) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady wystawiania i udostępniania faktur 

drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym zasady akceptacji oraz rezygnacji z 

możliwości wystawiania i udostępniania E-faktur Użytkownikom; 

h) Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, dostępna po 

zalogowaniu. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Podstawą prawną wystawiania oraz udostępniania E-faktur jest Ustawa. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania i udostępniania Użytkownikowi drogą 

elektroniczną E-faktur poprzez Serwis przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, 

integralności treści i czytelności E-faktury. 

3. TVN zastrzega sobie prawo do wystawiania i przesyłania faktur, duplikatów faktur i faktur 

korygujących w formie papierowej. 

 

§ 3.Warunki udostępniania E-faktur Użytkownikowi 

1. Warunkiem udostępniania Użytkownikowi E-faktur poprzez Serwis jest: 

a. rejestracja Użytkownika w Serwisie, 

b. zaznaczenie pola o akceptacji niniejszego Regulaminu na formularzu podczas 

rejestracji Użytkownika  lub w momencie zmiany danych na Koncie Użytkownika 

Serwisu.  

https://transfer.tvnmedia.pl/


 

 

2. Wyrażając zgodę i akceptując udostępnianie E-faktur poprzez Serwis Użytkownik oświadcza, 

że: 

a. posiada możliwości techniczne do odbioru i odczytu E-faktur wystawianych przez TVN 

(w tym posiada zainstalowany dowolny program zapewniający podgląd dokumentu w 

formacie PDF); 

b. posiada aktywny adres e-mail; 

c. ponosi odpowiedzialność za aktualność i poprawność wskazanych TVN danych oraz za 

ryzyko dostarczenia wiadomości e-mail osobie trzeciej z powodu podania TVN 

niepoprawnego adresu e-mail. 

3. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 2 powyżej, oznacza rezygnację z otrzymywania 

faktur papierowych. 

 

§ 4. Zasady wystawiania i udostępniania E-faktur 

1. E-faktury są wystawiane przez TVN i udostępniane Użytkownikowi na Koncie Serwisu po 

wcześniejszym powiadomieniu go drogą mailową o możliwości pobrania E-faktury. 

2. Przy udostępnianiu E-faktur, TVN zobowiązuje się przestrzegać poniższych wymagań 

systemowych: 

a. formatem E-faktury jest plik PDF (Portable Document Format). 

3. Powiadomienia o możliwości pobrania E-faktury z Serwisu są przesyłane z następującego adresu 

e-mail: bok@transfer.tvnmedia.pl. TVN oświadcza, iż podany adres jest jedynym adresem 

systemowym, służącym do wysyłania powiadomień dotyczących Serwisu.   

4. TVN rozpocznie wystawianie i udostępnianie E-Faktur od momentu akceptacji stosowania E-

Faktur przez Użytkownika..  

5. Momentem doręczenia E-faktury Użytkownikowi jest moment powiadomienia Użytkownika o 

możliwości pobrania wystawionej i udostępnionej E-Faktury na Koncie Użytkownika wysłanego 

na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji Użytkownika lub przy modyfikacji 

danych na Koncie Użytkownika Serwisu  

6. Duplikaty wystawiane są przez TVN w przypadku udokumentowanej prośby Użytkownika o 

wystawienie duplikatu. Duplikat zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jego wystawienia. 

7. Udokumentowaniem doręczenia Użytkownikowi elektronicznej faktury korygującej 

zmniejszającej sprzedaż jest pobranie faktury korygującej przez Użytkownika przez Serwis, które 

odnotowywane jest w systemach informatycznych TVN. 

8. W przypadku niepodania lub podania nieprawidłowych danych Użytkownika, TVN nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki prawno-podatkowe po stronie Użytkownika. 

 

 

§ 5. Rezygnacja z otrzymywania E-faktur 

1. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania E-faktur za pomocą Serwisu poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie („Rezygnuję z udostępniania faktur w formie 

elektronicznej”). 

2. Rezygnacja z otrzymywania E-faktur zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu oznacza przywrócenie 

wysyłania dokumentów w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres siedziby Użytkownika 

wynikający z danych Konta Użytkownika. 

3. TVN zaprzestanie udostępniania E-faktur drogą elektroniczną niezwłocznie od momentu, w 

którym Użytkownik zrezygnował z udostępniania E-faktur zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. 



 

 

4. Ponowna aktywacja możliwości otrzymywania E-faktur wymaga ponownego złożenia 

oświadczenia i wyrażenia odpowiedniej zgody przez Użytkownika zgodnie z § 3 dokumentu. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2016 r. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa oraz regulamin Serwisu. 

3. TVN zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

4. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wystawiania i przesyłania faktur oraz 

faktur korygujących w formie elektronicznej, TVN odpowiednio dostosuje swoje procedury, o 

czym powiadomi Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zgodzi się ze zmianami i nie poinformuje o 

rezygnacji z otrzymywania E-faktur TVN, ponowna akceptacja Kontrahenta nie jest wymagana. 

5. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym:  

https://transfer.tvnmedia.pl/regulamin_e_faktura.pdf 
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